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Från kriget i före detta Jugoslavien till ett 
blommande paradis på Gotland. Zumreta 
Knezevic, 54, är sjuksköterskan som sadlade om 
och satsade på något helt nytt. Nu har hon den 
näst största pelargonsamlingen i världen.
TEXT: MARIAnnE WESTERLUnd
FOTO: MARIA HEMLIn PALJE

            Det är lätt att fastna i pelargonernas 

förtrollade värld. Det börjar med en eller två

– sedan är det kört. Alla dessa underbara 

sorter man så gärna vill ha. Vilken fantastisk 

växt! Lättskött, vacker och rikblommande 

med en variation som slår det mesta. Man 

förstår att Zumreta helst håller till bland

 alla dessa skönheter. 
Passa på att vara med i vår 

stora, exklusiva utlottning 

denna vecka. Du kan vinna 

underbara sticklingar.

  REd: InGELA WäRLE

  ingela.warle@egmont.se

L andsvägen på mellersta 
Gotland kantas av vit-
sippsängen, mattor av 

havsblå scilla, blåsippor och 
tussilago. Vid handelsboden i 
Stånga står en liten oansenlig 
skylt med påskriften ”Handels-
trädgård”. Efter ytterligare en 
kilometer blir ett stort växt-

hus synligt.
 Väl inne slår blomkraften 
emot en. Från golv till tak 
står tusentals krukor med 
pelargoner. Det här är värl-
dens näst största pelargon-
samling. Den största, om ni 
undrar, finns i England.
– Jag är besatt av pelargoner, 

berättar Zumreta en stund 
senare över en kopp kaffe. Det 
började med en rosenknopps-
pelargon för tio år sedan och 
titta nu, säger hon och slår ut 
med handen, här finns nästan 
3 000 sorter.
– Varenda blomma tilltalar 
mig på sitt eget sätt. Färgen, 
nyansen, bladen, doften… Allt 
man vill att en blomma ska 
ha, har pelargonen!

Tvingades fly
Zumreta, som är muslim, föd-
des i Bosnien. I tjugoårsåldern 
gifte hon sig med grekisk- 
ortodoxe Savo och bosatte sig 
i Kroatien där deras två barn 

föddes. När kriget startade  
i början av 90-talet blev till-
varon farlig. 
– Kriget i det forna Jugoslavien 
hade etnisk rensning som mål. 
Ett blandäktenskap som vårt på 
katolsk mark blev en omöjlig-
het. Det begicks fruktansvärda 
grymheter för att få bort 
oönskade människor. När 
freden kom 1995, hade två 
miljoner människor flytt och 
en kvarts miljon dött.
 Familjen Knezevic tvingades 
fly hals över huvud i bara 
kläderna. Efter ankomsten 
till Sverige blev de placerade 
på en flyktingförläggning på 
västra Gotland. Zumretas för-

sta mål i det nya landet var att 
lära sig språket. Hon minns 
nätterna på flyktingförlägg-
ningen när hon inte kunde 
sova. I den långa korridoren 
fanns ett litet bord med ett 
lexikon. Där satt hon i timmar, 
skrev och översatte. Hon gick 
på missionskyrkans flykting-
träffar två gånger i veckan, 
hjälpte till på Röda Korset, 
gick med i en syförening. 
Snart satt grunderna i var-
dagssvenska. 
 Glädjebeskedet om uppe-
hållstillstånd kom 1994. Men 
att flytta från ön var aldrig 
ett alternativ.
– Naaj, säger Zumreta med 
gotländsk intonation och 
skrattar hjärtligt. Vet du, jag 
älskar känslan av att kunna 
sova och glömma nyckeln på 
utsidan av dörren.

Odling till salu
När Zumreta fick höra tals 
om handelsträdgården Sutarve 
som var till salu visste hon att 
den var hennes. Varifrån 
tanken kom på att starta en 
växtodling förstår hon inte än 
idag. Hon, som var sjuksköter-
ska och aldrig sått ett frö i 
hela sitt liv!

Efter några turer med banken 
och Almi fick Zumreta ett lån 
och kunde köpa Sutarve. Där 
fanns dessutom jobb för hela 
familjen. Hon läste alla träd-
gårdsböcker hon kom över, 
pluggade växtnamn på latin 
och jobbade ofta arton tim-
mar om dygnet. Bostaden ut-
gjorde till en början en hus-
vagn på området. Än idag 
utspelas nästan hela Zumretas 
tillvaro i växthuset. 
– Jag har inte haft semester 
på sex år och ibland känns det 
som att jag skulle kunna sova 
en hel månad. Men det här är 
mitt liv, jag har lagt min själ i 
arbetet med pelargonerna.
 För sju år sedan började 
Zumreta sälja sina pelargoner 
på nätet. Numera har hon 
kunder över hela världen från 
London till Shanghai. Sin 
handelsträdgård driver hon 
ensam vidare. Barnen har 
blivit stora och flyttat. 
– Och tänk vilken lyx. Jag kan 
sitta här med dig på arbetstid, 
vila mitt onda ben, titta och 
njuta. Ibland när jag är för trött, 
slumrar jag till i min camping-
stol. Då smyger kunderna in 
på tå, tar en blomma och  
lägger pengarna på bordet.  n

En förädlare från Blekinge besökte växthuset och blev så inspirerad 
att han väl hemma korsade två pelargonarter med varandra. Resultatet 
döpte han till ’Zumra Joy’.  (Zumra är Zumretas smeknamn).

Zumreta är världs-
tvåa på pelargoner

Sutarves KlaraSàn

Vinn exklusiva sticklingar!

Zumreta har en ”barn-
kammare” med många 
hundra små sticklingar. 
Sticklingarna skickar hon 
över hela världen, men 
först packar hon in dem 
med stor kärlek.

’Cy’s Sunburst’ har små guldgröna 
blad och bleklila blommor med 
markering, en miniatyr.

▲

▲

Här finns 
3 000 under-
bara sorter!
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Vi lottar ut 
100 pelargonpaket

Så övervintrar 
du pelargonerna:
• På vintern har pelar-
gonerna sin viloperiod 
och vill då stå svalt och 
relativt ljust. Har pelar-
gonerna stått ute under 
den varma årstiden ska 
de tas in före frosten.
• Vattna plantorna 
sparsamt under vilan. 
Var fjärde vecka mellan 
oktober och januari brukar 
vara lagom. En tumregel 
är, att om plantorna får 
mycket ljus kräver de 
också mer vatten. Under 
den mörka årstiden klarar 
sig plantorna bra utan 
näringstillförsel.
• Efter vintervilan, men 
senast i första hälften 
av mars, bör plantorna 
planteras om i ny fräsch 
blomsterjord. En aning 
kalk kan tillsättas i sam-
band med omplanteringen. 
Efter någon vecka är det 
dags att klippa ner pelar-
gonerna så att plantorna 
kommer igång med sina 
rötter. När nätterna blivit 
frostfria kan pelargonerna 
placeras utomhus. 

Pelargoner är de perfekta blommorna för de flesta. 
Tacksamt blommar de under hela härliga sommaren 
och långt in på hösten.
Nu har du chans att vinna tre underbara, exklusiva sor-
ter från Sutarve: Mårbacka Sörgården, Mårbacka röd 
och 
rosenknoppspelargonen ’April Snow’.
Vi lottar ut hela 100 paket med tre sticklingar i varje som 
skickas direkt hem till dig. Totalt värde på varje paket är 
225 kr. Om du blir en av de lyckliga vinnarna kommer 
sticklingarna att levereras i slutet av mars/början på 
april.

Allt du behöver göra för att vara med i vår tävling är att 
svara på följande fråga:
Var ligger Sutarve?
A. I Jämtland  B. I Småland  C. På Gotland

På sidan 121 kan du läsa allt om hur tävlingarna går till 
i Hemmets Journal. Namnet på denna tävling är 
PELARGON9. Lycka till!

Så tar du hand om 
sticklingarna!
• Låt sticklingarna stå 
kvar i sina krukor några 
dagar för att anpassa sig 
till sin nya miljö. Vattna 
underifrån.
• Plantera sedan om i 
en något större kruka. 
Använd blomjord av god 
kvalitet och lägg ett 
lager lecakulor i botten.
• Ställ gärna krukan på 
ett fat med lecakulor 
som hålls fuktiga.
• Placera ljust men inte 
i full sol till en början.
• Plantera om ytterligare 
en gång i större kruka 
när du märker att rötterna 
fyller den gamla.

Mårbacka 
Sörgården är 
underbart vacker 
och dessutom 
robust och tålig. 
Den får halvdubbla 
täta, rosa blom-
mor. Blomklasar-
na är enorma och 
den är sällsynt 
rikblommande.

Rosenknoppspelargonen 
’April Snow’ är en underbar 
nyhet. Den får vita, mycket 
täta blommor med ljuvligt 
rosa kant. Växtsättet är 
kompakt och bladen har en 
vacker brun markering.

Mårbacka röd/
Stora Hyttnäs 
får ljuvligt vack-
ra, rödlila blom-
mor. En robust 
skönhet som 
sprider glädje 
under många år.

Zumretas bästa skötselråd
• För pelargoner gäller värme och kontinuerlig 
näringstillförsel under växtsäsongen. Vissa 
sorter vill ha sol, andra halvskugga eller skugga.
• Plantor med gyllene blad bör stå i skugga 
eftersom färg och bronsmarkeringar bäst 
kommer fram då. Lite näring kan ges vid varje 
vattning, en näringspinne i jorden var åttonde 
vecka går också bra.
• Krukorna måste ha rätt storlek så att plan-

torna kan utveckla ett fint rotsystem. Jorden 
bör vara mullrik och krukan gärna ha ett lager 
lecakulor eller skärvor i botten så att rötterna 
inte står i vatten.
• Låt jorden torka upp mellan vattningarna 
och snurra krukan då och då för jämnare 
tillväxt. 
• Om plantan inte trivs bildas inga knoppar 
och den slutar växa. Då kan det vara idé att 
ändra plats, tipsar Zumreta. 

Zumreta älskar sitt arbete, men dagarna är 
långa och någon semester är det inte tal om.

Zumreta blev oerhört glad 
över att få en pelargon 
uppkallad efter sig. Nästan 
lite på skämt frågade hon 
odlaren om han inte kunde ta 
fram en pelargon till hennes 
dotter också. Gissa om hon 
blev överraskad när ’Irena 
Joy’ kom med posten!

Pelargoner i många 
fantastiska färger och 
former fyller växthusen.

’Nellie Nutall’ heter 
denna skönhet.

med exklusiva sticklingar

Var med och vinn!


